HIL Veterangruppa

Referat fra styremøte 8. mai 2018
Et fulltallig styre møttes i sommervarmen i Berits nye leilighet i Blomsterbakken 22 og
hadde der som hovedoppgave å foreslå møtedager (mandager) for 2. halvår 2018.
Det springende spørsmål inntil nå har vært om klubbhuset også dette året kan benyttes
som vanlig. De siste signaler tyder på dette, og styret går dermed ut fra som sikkert at
ordinær møte- og treningsvirksomhet vil foregå som vanlig ut sesongen og også ut året.
Følgende møteliste ble satt opp, med tilhørende «vertskap» (som tidligere er dette å
betrakte som styrets forslag og kan derfor selvsagt forandres de enkeltes behov) følgende mandager, med unntak av 7. Desember som er en fredag:
•

27. august

Anna Helene, Astrid og Jostein

•

10. september

Signy, Britt og Finn, Svein K.

•

24. september

Berit, Johanne og Kjell

•

8. oktober

Liv og Ulf (+ en til, bestemmes senere)

•

22. oktober

Gro og Svein, Anne og Paal

•

5. november

Bjørg og Berit

•

19. november

Reidun, Randi og Halvor

•

Fredag 7. desember

Styret (julebord)

Evnt. ordnes det med en kosetur til Lauvtangen denne St.Hansaften også. Dette tas
opp på vårt siste møte mandag 11. juni.
Styret befattet seg for øvrig med flere aktuelle emner, og samtlige var f.eks. meget fornøyde med den forfriskende sjøturen over ytre Oslofjord i mai og roste aktivitetsleder
for fremragende logistikk.
Berit fikk også sin vel fortjente takk fra resten av styret for å få oppleve hennes nye
hjem på denne måten - og med blomster og utsikt til Varingskollen i tillegg!!
( Dette korte referat går også som særskilt søknad til til den ansvarlige for disponeringen av klubbhuset )

Hakadal 10.6 2018

Halvor Gundersen
Sekretær
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